
Do nádoby na kuchynský odpad patrí:

 

 

Do nádoby na kuchynský odpad nepatrí:

 

 

 

 

Obec zabezpečila do domácností vedrá na kuchynský odpad a vrecká 

zo 100% kompostovateľného materiálu na samotný kuchynský odpad. 

 

Nádoby do domácností a biologicky rozložiteľné vrecká si môžete

vyzdvihnúť na obecnom úrade Dolné Srnie u p. Heliu 

každú stredu  v určenom čase: 08:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00 hod.

 

 

 

Kuchynský odpad je potrebné vhadzovať do zberných nádob v kompostovateľných alebo papierových vreckách. 

!!! NEPOUŽÍVAŤ OBYČAJNÉ PLASTOVÉ VRECKÁ ALEBO TAŠKY !!!

zvyšky potravín v obaloch a samotné obaly

sieťky a vrecká z ovocia a zeleniny

tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky)

veľké kosti (hovädzie, bravčové)

mŕtve telá zvierat, zvierací trus

zelený odpad zo záhrady

triedené zložky odpadu (plasty, sklo, papier)

kuchynský olej a tuky

zvyšky z prípravy a konzumácie jedál

zvyšky ovocia a zeleniny, šupky z čistenia

pokazené alebo hnilé ovocie a zelenina

kávová usadenina, čajové vrecká, sypaný čaj

pečivo a cestoviny

vajcia a škrupiny z vajec

mäsové a mliečne výrobky

potraviny po dátume spotreby bez obalov

Do nádoby na kuchynský olej patrí v NEROZBITNEJ NÁDOBE: použitý kuchynský olej 

z vyprážania a fritovania, olej z rybích konzerv, olej zo sušených paradajok a iných pochutín.

Vážení občania,

záleží nám na našej obci a životnom prostredí v nej.

Nevyhnutnosťou pre nás je snažiť sa o zachovanie zdravého

životného prostredia pre nasledujúce generácie. 

V súčasnosti triedime papier, sklo, plasty, jedlé oleje a tuky,

záhradný bioodpad, elektroodpad a oblečenie. Nadišiel čas

posunúť sa do ďalšieho stupňa triedenia odpadu a pridať 

k triedeným komoditám aj biologicky rozložiteľný kuchynský

odpad z domácností (kuchynský odpad). 

TRIEDENIE ODPADU - DOLNÉ SRNIE

V obci na stanoviskách na triedený odpad sú umiestnené

ďalšie označené nádoby na biologicky rozložiteľný

kuchynský odpad a na kuchynské oleje.

 

Bližšie informácie na tel. č. : 032/77 92 431 - Obec Dolné Srnie

 Pri obecnom úrade č. 242

 Pri bytovom dome č. 484

 Zberné miesto č. 106 

 Pri materskej škole č. 170

 

1.

2.

3.

4.

 

Stanoviská na triedený odpad:



1.Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 
2.Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

3.Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia.

4.Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

5.Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, 
    jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

6.Obal označený         patrí do triedeného zberu.

TRIEDIME
AK SPRÁVNE

SVET JE KRAJŠÍ


